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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/4 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL  26 DE 
JUNY DE 2014 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/8 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 de juny de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:30 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents  

- Sr   MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 
- Sr   AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sr   MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr   ANTONI JOSE I CASAS  (9SV) 
- Sr   JORDI CASTAÑOS I PLANA  (9SV) 
- Sr   MARIA VILLALTA I MORRO  (9SV) 
- Sr   JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
- Sr   GLÒRIA AYMERICH GAZQUEZ  (PP) 

 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 

PLE2014/7 ORDINÀRIA 29/05/2014 

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

TERCER. PRP2014/598   DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2014 D'ACORD AMB LA LLEI 2/2012  
 
QUART. PRP2014/615   RESCAT NINXOL NUMERO 44 AMPLIACIÓ  



 

 
CINQUÈ.PRP2014/617   FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015  
 
SISÈ. PRP2014/638   CONVENI DE COOPERACIO I COL·LABORACIO A 
FORMALITZAR ENTRE L'AJUNTAMENT, AGRUPACIO DEFENSA 
FORESTAL, FEDERACIO ADF I LA DIPUTACIO DE BARCELONA  PER A LA 
GESTIO I EXECUCIO DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIO IN CENDIS 
FORESTALS (PPI) 2014-2017. 
 
SETÈ. APROVACIÓ INICIAL DE L’ADAPTACIÓ DEL TEXT REF ÓS DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA GLORIETA CIRCULAR I D ’UN PAS 
DE VIANANTS A LA CARRETERA N-II, PK 653+056 EN COMP LIMENT DE 
LA PEÇA SEPARADA D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE SENTÈNCIA-IN CIDENT 
NÚMERO 9-2011 DEL RECURS ORDINARI 414-2008. 
 
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/7 ORDINÀRIA 29/05/2014  
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 29 de maig de 2014. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
El senyor secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes en 
el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial 
del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per 
assabentats/des. 
 
 
TERCER. PRP2014/598   DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2014 D'ACORD AMB LA LLEI 2/2012  
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2013/478 59 PRESS  
Contingut: DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
2014 D'ACORD AMB LA LLEI 2/2012 
 



 

Cal donar compte al ple de l’informe del primer trimestre de 2014 d’acord amb 
la Llei 2/2012.  
 
Es transcriu tot seguit l’informe d’intervenció emès al respecte.  
 
Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt,  en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en relació 
a:  
 
Identificació de l’expedient : 
 
Número expedient:   
Departament:  REGIDOR DELEGAT D’HISENDA/ALCALDIA   
Data d’inici:  31/03/2014 
Contingut: INFORME CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 LLEI ORGÀNI CA 
2/2012 A PRIMER TRIMESTRE DE 2014 
 
 
 
Controls de la Llei Orgànica 2/2012  
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en 
endavant), de 27 d'abril, estableix l'obligacions trimestrals  de 
subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16), que haurà 
d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques (*MINHAP) habiliti a aquest efecte (art. 
5.1). 
 
D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos i altres actuacions que afectin les de speses o ingressos 
dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’apl icació d’aquesta Llei 
s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària , coherent amb la 
normativa europea ”. 
 
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que  “el pressupost i la liquidació, han de 
contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació 
financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de 
sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la 
normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquesta informació no és 
solament per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient de 
liquidació. 
 



 

Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa . 
 
 
Objectiu d’estabilitat 
 
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, 
mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i 
Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió Nacional 
d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes 
de capacitat o necessitat de finançament”. 
 

El Consell de Ministres aprovà, en sessió 2 de març de 2012, ratificat pel 
Congrés de Diputats el 6 de març, per les Entitats Locals un marge d’un 0,3% 
del PIB, que allibera de l’obligació d’aprovar un Pla Econòmic i Financer cas de 
registrar-se una necessitat de finançament inferior a aquest valor.  Mentre la 
Intervenció General de l’Estat no publiqui l’equivalència d’aquest valor en 
termes d’ingressos no financers, s’utilitza l’equivalència de l’exercici 2011, on 
amb igual marge sobre el PIB era del 4,39%. 
 
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat 
de finançament calculada amb els criteris del SEC95,  l’estimació a 1er 
trimestre de 2014 son: 
 
 

AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT     

  
      

Press. 
Inicial 

Estimat 
31/12 

GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1     -69.161  -69.161  

GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2     -1.600  -1.600  

GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3     -34.582  -34.582  

GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 29.017  29.017  

GR006 
Meritament interessos (+ inicials - 
finals)   0  0  

GR015 No execució (inejecución)     0  0  

GR009 
Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local 0  0  

GR004 
Ingressos per venda d'accions 
(privatitzacions)   0  0  

GR003 Dividends i participació en beneficis   0  0  

GR017 
Operacions de permuta financera 
(SWAPS)   0  0  

GR018 Reintegrament i execució d'avals   0  0  

GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0  0  

GR013 Assumir deutes      0  0  

GR014 
Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar 
(+inicials-finals) 0  0  



 

GR008 
Inversions amb abonament total de 
preu   0  0  

GR008a Arrendaments financers     0  0  

GR008b 
Contractes d'associació pública 
privada   0  0  

GR010 
Inversions realitzades per compte 
d'altres AAPP   0  0  

GR019 Condonoció de préstecs      0  0  

GR099 

Correlació de transferències     0  0  
Excés de finançament afectat - 
Anterior   0  0  

Excés de finançament afectat - Final   0  0  

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0  0  
Ajust de no recaptació - altres 
conceptes   0  0  

Altres ajustaments SEC95     0  0  

    Total ajustaments   -76.326  -76.326  

 

 

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT   Estimat 31/12 

Ingressos dels capítols 1 a 7     7.192.742  

-Despeses dels capítols 1 a 7     7.108.466  

Ajustaments SEC 95     -76.326  

Ajustament consolidació operacions entre el grup     

Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament   7.950  

 

 
Regla de la despesa  
 
L’article 12 especifica que “La variació de la despesa computable de 
l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions 
locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte 
interior brut de mig termini de l'economia espanyola...  Correspon al Ministeri 
d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del 
producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”.  
 
El passat 28 de juliol de 2013, el Consell de Ministres va determinar la taxa de 
creixement per l’exercici 2014 de l’1,5%. 
  
La Base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 
“S’entén per despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la 
despesa no financera, definida en termes del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no 
discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada 
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions 
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions 
locals vinculades als sistemes de finançament.” 



 

 
La regla de la despesa estimada amb data del Primer trimestre, per al 
31/03/201 es la següent: 
Límit a la Base de la despesa      Estimat 31/12 

Base exercici anterior     6.418.502,83  

Taxa límit aprovada pel Ministeri     1,50% 
Valoració de canvis normatius sobre recaptació     

Valor màxim base de l'exercici     6.514.780.37  

            

          
Base de la despesa          
Ajustament consolidació operacions entre el grup    0 

Marge a la Regla de la Despesa     13.194,65  

Taxa implícita d'increment     1.29% 

 
 

Objectiu del deute:  
 

      Deute a   
Moviments 
2014   Deute a Capitals 

      
 
31/12/2013 Augments Amort. Ord. 

Amort. 
Excep. 

 
31/12/2014 

no 
disposats 

Deute Comptable               
Capitals pendents liquidacions 
negatives PIE 232.136  0  29.017    203.119    
Avals 
executats     0  0  0    0    
Altres operacions comptables a llarg 
termini 2.528.046  175.000  306.783  0  2.396.263  0  

Operacions a curt termini   0  0  0    0  0  

      2.760.182  175.000  335.800  0  2.599.382  0  
                  
Deute Implícita a curt termini             

Mecanisme de proveïdors   0  0  0    0    

Aplaçament pactats amb Hisenda i SS 0  0  0    0    

Altres pagaments ajornats   0  0  0    0    

Factoring sense recurs   0  0  0    0    

      0  0  0  0  0  0  
                  
Deute Implícita a llarg termini             
Deute comptable no 
registrada   0  0  0    0    
Contractes 
APP     0  0  0    0    
Inversió amb pagament 
final   0  0  0    0    

      0  0  0  0  0  0  
                  

Deute en termes SEC95   2.760.182  175.000  335.800  0  2.599.382  0  
Sobre ingressos corrents           37,3% 0,0% 



 

                  

Avals fora del grup           0    

Deute Viu             2.599.382  0  
Sobre ingressos corrents           37,3% 0,0% 

 
 
 
Conclusió sobre els controls  
 
Dels càlculs anterior es desprèn que: 
 

− S’assoleix l’objectiu d’estabilitat 
− S’assoleix l’objectiu de la regla del gasto. 
− S’assoleix l’objectiu de deute públic 

 
 
D’acord amb els resultats anteriors,  
 

− Els controls de la llei orgànica 2/2012 estan dins dels marges 
admesos a Primer trimestre de 2014. 

 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
QUART. PRP2014/615   RESCAT NINXOL NUMERO 44 AMPLIACIÓ  
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2014/576 33 GENSVM  
Contingut: RESCAT NINXOL NUMERO 44 AMPLIACIO  
 
Pren la paraula la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora de Sanitat per 
exposar l’assumpte. 
 
Fets 
 
La Sra. María Lavado Parra, titular del dret funerari sobre el nínxol número 44 
ampliació del Cementiri Municipal, ha ofert el rescat del seu dret a l’Ajuntament 
segons instància presentada en data 6 de juny de 2014 i registre d’entrada 
3240.  
 
Fonaments de dret 
 



 

L’article 6.3 de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix: “El titular d’un dret funerari podrà oferir-ne el rescat a 
l’ajuntament, el qual abonarà el 50% del preu de concessió segons l’Ordenança 
fiscal vigent”. 
 
L’article 6.1.A de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix que per la concessió d’un dret funerari per a un nínxol vell la 
tarifa és de 1.050 euros. 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda, per unanimitat,  
 
Primer . El rescat del dret funerari sobre el nínxol número 44 ampliació del 
cementiri municipal que figurava a nom del mateix sol·licitant. 
 
Segon . Abonar a l’antiga titular del dret funerari sobre el nínxol número 44 
ampliació del cementiri municipal la quantitat de 525 euros en concepte del seu 
rescat. 
 
Tercer . Aplicar la present despesa a la partida 2014/01/164/640.05 “Rescat de 
drets funeraris” del pressupost vigent la qual compta amb crèdit suficient per 
atendre aquesta despesa. 
 
Quart . Notificar els presents acords a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributari de la Diputació de Barcelona. 
 
 
CINQUÈ.PRP2014/617   FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015  
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/577 66 GENSVM  
Contingut: FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa l’assumpte. 
 
S’acorda, per unanimitat,   
 
Primer.  Fixar les dues Festes Locals de Sant Vicenç de Montalt per al 2015 
següents: 
 
Dijous 22 de gener de 2015, Sant Vicenç 
Dilluns 25 de maig de 2015, Segona Pasqua 
 



 

Segon.  Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat. 
 
 
 
 
SISÈ. PRP2014/638   CONVENI DE COOPERACIO I COL·LABORACIO A 
FORMALITZAR ENTRE L'AJUNTAMENT, AGRUPACIO DEFENSA 
FORESTAL, FEDERACIO ADF I LA DIPUTACIO DE BARCELONA  PER A LA 
GESTIO I EXECUCIO DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIO IN CENDIS 
FORESTALS (PPI) 2014-2017. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
Expedient:  2014/592 48 GENSVM  
Contingut: CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR 
ENTRE L’AJUNTAMENT, L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL, LA 
FEDERACIÓ ADF I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA GESTIÓ I 
EXECUCIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
(PPI), 2014-2017. 
 
Exposa l’assumpte el Regidor de Medi Ambient, senyor Robert Subiron Olmos. 
 
 
Fets 
 

• Els incendis forestals són una realitat del territori forestal del que forma 
part el municipi de Sant Vicenç de Montalt, declarat municipi d’alt risc 
d’incendi forestals segons la Llei Forestal de Catalunya. 
 

• En aquests municipis declarats d’alt risc d’incendi forestal, és obligatori 
la redacció i la revisió cada 4 anys del Pla de Prevenció d’ Incendis  (en 
endavant PPI), que redacta i supervisa, conjuntament amb l’Ajuntament, 
l’ Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
 

• En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha redactat,  el nou PPI de 
Sant Vicenç de Montalt, per un període vàlid entre els anys 2014-2017. 
Aquest document bàsic conté el conjunt de previsions i mesures a 
prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i elements 
del territori, necessaris per a reduir el nombre, la propagació i les 
conseqüències dels incendis forestals, a més de determinar les accions 
que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i els punts 
d’aigua.  

 



 

 
Fonaments de dret 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té atribuïdes les competències sobre 
prevenció i extinció d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, 
d’acord amb el que preveuen els articles 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, 
forestal de Catalunya, l’article 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre 
i l’article 66.3, lletres c),d),f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article 
84.2, f) de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol.  
 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, pren la paraula per demanar 
que es tregui profit de la massa forestal. Quan més net el bosc millor, i que es 
busqui alguna empresa que faci aquestes feines d’acord amb els propietaris de 
les finques i que els seus treballadors es faci pressió per tal que els agafin de la 
Borsa de Treball. 
 
El senyor alcalde explica que es contemplarà amb el Pla Director que es farà. 
 
L’Equip de Govern recull el suggeriment. 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda, per unanimitat, 
 
 
Primer.   Aprovar  el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’Agrupació de Defensa Forestal 
Serralada de Montalt, la Federació d’ADF del Maresme i la Diputació de 
Barcelona, per a la gestió i execució del Pla Municipal de Prevenció Incendis 
Forestals (PPI). 

Segon .  Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització 
i seguiment de les obres juntament amb els representants de l’ADF, de la 
Federació d’ADF del Maresme i de la Diputació de Barcelona. 

Tercer.  Realitzar anualment la aportació econòmica corresponent al 
percentatge del cost del Pla no coberta per Diputació de Barcelona 
(corresponent al 10 % de les obres). 

 
 
SETÈ. APROVACIÓ INICIAL DE L’ADAPTACIÓ DEL TEXT REF ÓS DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA GLORIETA CIRCULAR I D ’UN PAS 



 

DE VIANANTS A LA CARRETERA N-II, PK 653+056 EN COMP LIMENT DE 
LA PEÇA SEPARADA D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE SENTÈNCIA-IN CIDENT 
NÚMERO 9-2011 DEL RECURS ORDINARI 414-2008. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2013/732 33 CONTE  
Contingut: APROVACIÓ INICIAL DE L’ADAPTACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA GLORIETA CIRCULAR I D’UN PAS 
DE VIANANTS A LA CARRETERA N-II, PK 653+056 EN COMPLIMENT DE LA 
PEÇA SEPARADA D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE SENTÈNCIA-INCIDENT 
NÚMERO 9-2011 DEL RECURS ORDINARI 414-2008. 
 
El senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme, pren la paraula per 
exposar l’assumpte. 
 
En data 30 de maig de 2014 s’ha rebut per Registre d’Entrada la resolució del 
Recurs de Reposició contra la providència de 20 de març de 2014 del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, en el marc de la Peça 
separada d’execució forçosa de Sentència – Incident número 9-2011 del 
Recurs Ordinari 414/2008 en el qual figura com a part actora el senyor Roman 
Marrero Macías. 
 
L’aute del jutjat estima parcialment el recurs i resol que aquest Ajuntament ha 
de procedir a l’adaptació del Text Refós del Projecte. Cal donar-ne l’oportú 
compliment i es va dictaminar per part de la Comissió Informativa d’Urbanisme. 
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l’adaptació del Text Refós del Projecte de 
construcció d’una glorieta circular i d’un pas de vianants a la carretera NII, PK 
653+056 en compliment de la peça separada d’execució forçosa de Sentència-
Incident número 9-2011 del recurs ordinari 414-2008. 
 
 
 
 
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
- En contestació a una pregunta formulada en un anterior Ple per la Sra. Glòria 
Aymerich i Gàzquez, regidora del PP, el Sr. alcalde respon com es gestionen el 
serveis de telecomunicacions municipals, més concretament la utilització de la 
fibra òptica. L’alcalde informa que la compra de la fibra òptica que s’ha instal·lat 
a les dependències municipals és privada. Quant a la connexió que es pretén 



 

desplegar per tot el municipi per beneficiar als usuaris particulars, aquests 
podran contractar la companyia que considerin convenient.  

Al seu torn, el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’esquerra + Entesa, fa constar 
que, si bé l’ajuntament és  el propietari de la fibra, el risc és que  la seva gestió 
pot anar a morir a mans de Telefónica. Respon l’alcalde afirmant que el que es 
pretén és treure la concessió de la gestió de la fibra òptica a concurs públic i 
que les companyies telefòniques hi participin. D’altra banda, hi ha alguns 
municipis que han assumit per compte propi la gestió de la fibra òptica. La 
finalitat  és buscar un estalvi important de cara a l’ajuntament. De moment 
estan interconnectats tots els edificis municipals mitjançant fibra òptica, la qual 
cosa proporciona una velocitat més gran i, al mateix temps, disminueix el tràfic 
a la xarxa.  

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor de Noves Tecnologies, li fa entrega 
d’un estudi. 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, pregunta sobre la il·luminació dels 
passos zebra o la possibilitat de pintar-los de blanc i vermell per millorar la 
visibilitat dels conductors que hi circulin.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant que es 
tracta d’un assumpte, les competències del qual pertanyen a Diputació, no pas 
a l’Ajuntament. Bo i així, cal fer diversos matisos segons la zona  afectada. Pel 
que fa a la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, la Diputació ha fet 
arribar un projecte i es pretén situar-los al davant dels 3 passos de vianants 
que hi ha a la zona industrial. Quant a pintar-los de blanc i vermell, la Diputació 
s’hi nega rotundament. S’ha demanat també que l’empresa que fa el 
manteniment de l’enllumenat presenti un estudi per veure de quina manera es 
pot millorar la seguretat de la zona.  

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana per quin motiu la brigada 
municipal està executant les obres d’arrebossat del mur del carrer de Baix, ja 
que es tracta d’una propietat privada i, per tant, les hauria de realitzar el 
propietari.  

Respon el senyor Alcalde informant que ja s’ha enviat dos requeriments al 
propietari i, en no haver executat les actuacions, se n’està encarregant 
l’ajuntament  per execució subsidiària.  

Així mateix, el senyor Antoni José pregunta per quan esta previst acabar 
aquesta obra, ja que falten les voreres. S’ha procurat fer una bona zona 
d’aparcament, però no hi ha les voreres fetes i els vianants només poden 



 

passar per la zona de circulació de vehicles. El Sr. José demana que s’acabi 
aviat amb les obres de l’esmentat carrer i es tingui en compte les mancances 
esmentades. L’alcalde respon que ho haurà de fer l’Ajuntament quan 
correspongui. 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que s’escapcin els graons 
que hi ha a les escales que s’han fet recentment a la drecera de l’aparcament 
de la plaça de l’Església, ja que si una persona hi cau, amb un acabat tan viu 
pot acabar destrossada. Aquestes coses els tècnics ja les haurien de preveure. 
Al mateix temps, demana que es pintin les baranes d’aquest accés, que 
estaven molt mal collades des del principi i s’han hagut de posar reforços amb 
noves soldadures per reforçar-les.  

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es prenguin mesures 
per arreglar el circuit de bicicròs que hi ha a l’entrada del municipi, el qual opina 
que s’ha demostrat que no té cap utilitat i pregunta si es té previst algun pla 
d’actuació. Pregunta a l’Equip de Govern què pensen fer amb els 
manteniments, ja que més que un circuit, sembla una zona de pastura.  

Continua dient que tot l’entorn del circuit s’ha arruixat amb herbicida. Pregunta 
qui ho ha fet, ja que la Diputació no. Està ple de porqueria, trossos de tubs, 
plàstics, pedres., etc. Dóna una imatge patètica de abandonament. 

La zona de picnic s’hauria de procurar tenir-la més neta, i el terra en millors 
condicions. Els cartells indicatius del circuit alguns ja comencen estar 
desballestats. 

Al mateix temps, demana que se solucioni el problema que hi ha a la pista de 
bàsquet, el qual provoca que quan hi ha pluja tota la sorra que hi ha al voltant 
caigui a l’interior de la pista degut al pendent que hi ha.  

Totes les zones del circuit estan plenes d’herbes i canyes, està abandonat.  

Afegeix que els pins es varen començar a podar i han quedat a mitges, cal 
acabar aquesta feina. També cal que es facin aquests treballs amb grua, i no 
amb escala com s’han fet. 

A la vista de tot l’esmentat, manifesta que seria bo que aquest govern sabés 
reconèixer el fracàs d’aquesta inversió, la pitjor de tota la legislatura, cosa que 
ja va pronosticar 9SV. Per part seva, suggereix deixar la zona de picnic, fins i 
tot ampliar-la i que es converteixi el circuit en una zona verda que donés poca 
feina, perquè la gent la pugui gaudir.  .  

 



 

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor d’obres i serveis municipals, 
informant que, si bé és cert que les zones esmentades es troben en mal estat, 
es té previst fer mensualment la seva neteja. D’altra banda, pel que fa a la pista 
de bàsquet, es tracta d’una zona verda adaptada perquè el municipi pogués 
tenir una pista per a aquest esport. Actualment s’està fent un buidat de la zona 
del port del balís i, un cop s’acabi, es procedirà al manteniment de la zona del 
bicicròs, que segons alguns joves ha demostrat tenir utilitat.  

Al seu torn, el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, també coincideix en 
que cal dinamitzar el circuit de bicicròs i fomentar-hi la participació dels vilatans.  

Respon el Sr. Subiron informant que es procurarà fer també un treball de 
dinamització d’aquest circuit. 

-  El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es podin els pins 
que hi ha al Passeig dels Pins, especialment que es faci de manera urgent amb 
el pi en el qual s’observa una branca morta que està a punt de caure i, amb el 
seu pes, podria fer que algun vilatà que hi passés per sota prengués mal. 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, informa que després d’haver 
comprovat, tal i com havia indicat un biòleg, com les alzines que es van tallar 
temps enrere havien tornat a brotar, es va fumigar la riera, perjudicant-ne els 
brots, i al cap de 3 dies de la fumigació, es va desbrossar tota la zona. Demana 
que la propera vegada que tornin a brotar, es posi una senyal que indiqui a la 
brigada municipal que procurin recuperar aquestes alzines.  

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que s’ha fumigat i desbrossat amb tanta rapidesa perquè es dóna prioritat a 
determinades zones del poble. 

- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, demana si s’ha arribat 
a algun acord o conveni amb l’ajuntament de Caldes d’Estrac pel que fa a la 
possibilitat d’aparcar tant pels veïns de Caldes com els de Sant Vicenç.  

L’Alcalde explica que es va buscar la solució de l’arbitratge, es va arribar a un 
acord que l’alcalde de Caldes no compleix. Els vilatans de Sant Vicenç de 
Montalt segons Caldes poden aparcar al pàrquing de la RENFE (estació). 

- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, demana informació 
sobre l’assumpte dels guals. S’ha observat que mentre uns ciutadans s’han vist 
obligats a posar un gual degut a que hi havia vehicles que aparcaven al davant 
del seu garatge i no els permetien entrar el seu propi cotxe. En canvi hi ha 
d’altres ciutadans que, tot i no tenint l’inconvenient que alguns cotxes 



 

aparquessin davant de casa seva, s’han vist obligats també a posar-se el gual. 
Això fa que si abans hi havia 250 guals, amb aquesta mesura d’obligar a 
tothom a posar-se el gual, es passarà a un nombre molt superior de guals, cosa 
que fa que el ciutadà ho consideri una mesura recaptatòria. Per tant, considera 
que s’hauria de fer un esforç per ajustar les tarifes dels guals, de tal manera 
que quan hi hagi tots els guals no es produeixi aquest increment de recaptació. 
En cas contrari, és molt difícil fer entendre a un ciutadà una taxa tan elevada. 
La proposta que el regidor Orts exposa és rebaixar la tarifa fins a 
aproximadament  20 euros.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de mobilitat, informant que, 
efectivament, l’ànim a l’hora d’aplicar aquesta mesura no és en absolut 
recaptatori. Per aquest motiu, si un vilatà que no fa servir el se garatge ha 
argumentat que no fa servir el seu gual, se l’ha donat de baixa, avisant-lo, això 
sí, de que si algun dia el fa servir pot ser multat. La idea és que aquest any els 
ciutadans vagin fent altes voluntàries i l’any 2015 enviar una carta 
individualitzada als qui no l’hagin demanat per veure finalment si el volen o no. 
Bo i així, s’estudiarà la proposta del Sr. Orts.  

Al seu torn, el Sr. Orts reitera la necessitat de reajustar les tarifes per procurar 
que el nivell recaptatori sigui el mateix i afirma que desconeixia el fet que 
alguns guals s’hagin donat de baixa perquè els veïns han argumentat que no 
els fan servir.  

Posteriorment, el Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, suggereix que, si no 
hi ha afany recaptatori com ha comentat el regidor Clofent, seria bo també 
d’eximir de la taxa per exemple a alguns col·lectius en situació de risc com per 
exemple les persones en atur, o jubilats. 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, manifesta que està d’acord 
amb la regularització, manifesta que si el que es vol es regularitzar, s’ha de fer 
a través d’una carta certificada o un sistema similar, però ben fet. 

-El Sr. Amadeu clofent respon que està previst fer l’any vinent. 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, fa constar que s’ha pintat la 
zona blava del Centre Cívic i, per tant, demana si es té previst pintar les altres 
zones blaves o fer algun altre tipus d’intervenció.  

El Sr. Alcalde contesta que, en principi, no es té la intenció d’ampliar la zona 
blava, en aquesta zona es va fer perquè uns veïns no podien aparcar.  



 

- La Sra. Glòria Aymerich i Gázquez, regidora del PP, pregunta si està previst 
fer mercat setmanal a la zona de Montalpark.  

Respon la Sra. Gemma Duran i Franch, regidora de Comerç, informant que, 
efectivament, hi va haver una demanda perquè el mercat municipal baixés a la 
zona de Can Boada. Es va fer el corresponent estudi, amb el qual es va veure 
que no era viable per la mobilitat dels vehicles i perquè, en cas de fer-ho, es 
perjudicaria a tota la zona comercial que ja hi ha a Can Boada. Per tant amb 
aquestes dades es va donar resposta a la demanda esmentada.  

- El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, pregunta si es té previst ampliar 
l’aparcament destinat a bicicletes que hi ha a la zona esportiva, ja que 
actualment considera insuficients les places que hi ha, sobretot en aquests 
moments en què els estudis de batxillerat s’estan cursant al Centre Cívic. 

- Respon la Regidora d’Ensenyament  tot dient que la previsió és que, de cara 
al curs vinent, no només l’utitlitzin els alumnes de batxillerat.  Independentment 
d’això l’alcalde i el Regidor de Mobilitat estudiaran el tema. 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, manifesta que com cada any 
en aquesta època d’estiu, els vilatans es queixen de la mala recepció de la 
TDT. Demana per tant si hi ha alguna solució per tal de millorar la qualitat de 
recepció dels canals de televisió.  

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor de Noves Tecnologies, respon que 
és un problema que es pateix a moltes parts del Maresme  que hi ha un forat a 
l’estiu i que es deu a la falta de senyal. 

El senyor Pere Orts informa que, enlloc d’apujar les antenes, el que s’hauria de 
fer és abaixar-les, degut a que havent-hi 3 repetidors a la zona, apujant les 
antenes s’aconsegueix que el receptor detecti la senyal dels 3 repetidors i per 
tant la recepció és més confusa. En canvi, si s’abaixen les antenes, el receptor 
només detectarà el repetidor més proper, cosa que afavorirà la recepció.  

- El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, manifesta que el solar de la 
pastilla de Telefònica situat al C/ Costa daurada, 24, com cada any es troba en 
males condicions i demana si s’ha pres alguna mesura per intervenir-hi.  

L’alcalde informe que ja s’ha enviat el corresponent requeriment al propietari i 
que, en cas de no realitzar-se les obres de neteja, es duran a terme les tasques 
de manteniment de manera subsidiària. 

 
 



 

 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretari, aquesta acta. 
 
 
El Secretari                 Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


